
 

Horari provisional de publicació d’estimacions i dades 

Nit electoral des de l’hemicicle del Parlament Europeu a Brussel·les 

15:00 EbS Imatges dels presidents del Parlament Europeu, la Comissió i el Consell votant als seus 

països; de candidats a presidir la Comissió Europea i de presidents dels grups polítics al 

Parlament Europeu. 

16:00 EbS Imatges d'ambient de col·legis electorals europeus: Estrasburg, Londres, Brussel·les, 

Utrecht, Hèlsinki, Matera i Atenes. 

17:45 EbS+ Arribada de representants polítics al Parlament Europeu a Brussel·les i imatges d’ambient. 

18:00 EbS+ 

i Web 

7 estimacions de vot nacionals (sondejos a peu d’urna): 

Àustria, Xipre, Alemanya, Grècia, Irlanda, Malta i Països Baixos 

18:15 EbS+ Arribada de representants polítics al Parlament Europeu a Brussel·les i imatges d’ambient. 

19:00 EbS+ 

i Web 

2 estimacions de vot nacionals addicionals (sondejos a peu d’urna): 

Bulgària i Croàcia 

20:00 EbS+ 3 estimacions de vot nacionals addicionals (sondejos a peu d’urna): 

França, Dinamarca i Romania 

20:15 EbS+ 

i web 

Primera projecció d’escons del Parlament Europeu basada en: 

- 12 estimacions nacionals publicades prèviament (dels països mencionats anteriorment); 

- 16 enquestes preelectorals sobre intenció de vot.  

20:30 EbS+ - Presentació de les dades per part del director general de Comunicació i portaveu del 

Parlament Europeu, Jaume Duch; 

-Primeres reaccions dels presidents dels grups polítics al Parlament Europeu. 

21:00 EbS Gràfics: Primeres estimacions de participació 

21:00 EbS+ 

i web 

3 estimacions de vot nacionals addicionals (sondejos a peu d’urna): 

Polònia, Portugal i Suècia 

21:15 EbS+ 

i web 

Actualització de la projecció d’escons del Parlament Europeu, basada en: 

- 15 estimacions nacionals (sondejos a peu d’urna) dels països mencionats anteriorment; 

- 13 enquestes preelectorals sobre intenció de vot. 

22:00 EbS+ 

i web 

1 resultat nacional oficial provisional  

Finlàndia 

22:15 EbS+ 

i web 

Actualització de la projecció d’escons del Parlament Europeu, basada en: 

- 15 estimacions nacionals (sondejos a peu d’urna) dels països mencionats anteriorment; 

- 1 resultat nacional oficial provisional 

- 12 enquestes preelectorals sobre intenció de vot. 

22:30 EbS+ Arribada al Parlament Europeu de candidats a presidir la Comissió Europea 

23:15 EbS+ 

i web 

Primera projecció d’escons del Parlament Europeu amb resultats oficials, basada en: 

- Resultats nacionals oficials finals de 7 Estats membres: Txèquia, Grècia, Letònia, Xipre, 

Eslovàquia, Eslovènia, Espanya 

- Resultats nacionals oficials provisionals publicats en 15 Estats membres: Àustria, Bèlgica, 

Croàcia, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Alemanya, Hongria, Irlanda, Lituània, Luxemburg, 

Malta, Països Baixos, Portugal i Suècia; 

- Estimacions nacionals en 5 Estats membres: Bulgària, França, Itàlia, Polònia i Romania; 

- Enquestes preelectorals oficials sobre intenció de vot: Regne Unit. 



* La programació dels canals EbS i EbS+ és susceptible de possibles modificacions d’horari. Recomanem 

consultar els enllaços per veure la darrera informació actualitzada i hores d’emissió. 

 

 Pàgina web dels resultats: https://www.resultados-elecciones.eu  

 Graella d’EbS: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20190526  

 Graella d’EbS+: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20190526  

 

Llegenda: 

 Imatges de recurs 

 
Actualització de dades de vot nacional: sondejos a peu d’urna, 

estimacions i resultats 

 
Projeccions d’escons de l’hemicicle basades en estimacions i intenció 

de vot 

 Presentació dels resultats oficials 

 

Glossari 
 Estimació de vot nacional: Proveïdes per Kantar pel Parlament Europeu i basades en 

enquestes, estimacions i en dades no oficials similars publicades en un Estat membre. 

 Intenció de vot preelectoral: Última enquesta(es) d’intenció de vot publicades en un Estat 

membre abans de les eleccions. 

 Projecció del Parlament Europeu basada en estimacions i intenció de vot: agregació 

d’estimacions no oficials actualment disponibles i d’intencions de vot preelectorals en un 

gràfic en forma d’hemicicle.  

 Projecció del Parlament Europeu amb resultats oficials: Projecció de resultats de les 

eleccions europees 2019, basats, on estiguin disponibles, en resultats oficials (parcial/total, 

provisional/final).  

23:30 EbS+ Reaccions de candidats a presidir la Comissió Europea 23:30 EbS+ i 

web 

1 resultat nacional oficial provisional 

Resultats provisionals oficials a França 

23:45 EbS+ Reaccions dels candidats a presidir la Comissió Europea 

00:00 EbS+ i 

web 

1 estimació nacional addicional 

Primers resultats oficials provisionals al Regne Unit (parcials) 

00:15 EbS+ i 

web 

Actualització amb resultats oficials de la projecció d’escons del Parlament Europeu, 

basada en: 

- Resultats oficials finals a 7 Estats membres: Txèquia, Grècia, Letònia, Xipre, Eslovàquia, 

Eslovènia i Espanya; 

- Resultats oficials provisionals publicats a 16 Estats membres: Àustria, Bèlgica, Croàcia, 

Dinamarca, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Hongria, Irlanda, Lituània, Luxemburg, 

Malta, Països Baixos, Portugal i Suècia; 

- Primers resultats provisionals oficials (parcials) al Regne Unit; 

- Estimacions nacionals de 4 Estats membres: Bulgària, Itàlia, Polònia i Romania. 

00:50 EbS+ Declaracions de representants polítics i imatges d'ambient al Parlament Europeu. 

01:15 EbS+ Actualització amb resultats oficials de la projecció d’escons del Parlament Europeu, 

basada en resultats oficials que es vagin publicant 

https://www.resultados-elecciones.eu/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/1/20190526
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20190526

